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Acontece na charmosa ci-
dade de São Lourenço, de 11 a 
14 de julho, a sexta edição do 
festival “São Lourenço Jazz & 
Blues”. Localizada no circuito 
das águas, no sul de minas, a 
cidade é famosa pela beleza, 
por suas águas minerais e pelas 
baixas temperaturas no inverno. 
Mas neste mês, além dos atrati-
vos e da tranquilidade da cidade, 
quem visitar São Lourenço tam-
bém poderá curtir boa música e 
esquentar o corpo dançando ao 
som de artistas nacionais e uma 
atração internacional.

Vindo direto de Chicago, 
nos Estados Unidos, Lorenzo 
Thompson é a atração inter-
nacional do festival, com seu 
som que contagia, faz sorrir, 
faz chorar e coloca todo mundo 
para cantar antigos clássicos e 
músicas atuais. Sua voz única e 
sua presença de palco animam 
o público. Ele é acompanhado 
pela Bruno Marques Band em 
sua turnê pelo Brasil.
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Unimed e Unicred promovem Educação 
Financeira para Cooperados

Iniciado em 29 de junho, o 
Curso de Educação Financeira 
promovido pela Unimed Circuito 
das Águas e Unicred Aliança teve 
como tema do primeiro módulo 
o Cenário Econômico do Brasil, 
ministrado pela economista Rita 
Mundim, mestre em Administração 
e Especialista em Mercado de Ca-
pitais, comentarista econômica da 
Rádio Itatiaia e ex-comentarista da 
Band Minas e Rádio Bandnews.

O curso foi realizado em 
formato de almoço estratégico e 
terá ainda outros cinco módulos, 
sendo um por semestre, abran-
gendo os temas Cenário Macro-
econômico; Finanças Pessoais; 
Análise de Investimentos I e II; e 
Modelos de Previsão.

“Oferecemos um curso gra-
tuito aos cooperados, com vagas 
limitadas, para quem quer enten-
der o mercado econômico brasi-
leiro e aprender a crescer, não 
apenas administrando bem suas 
finanças pessoais, mas também 
os seus negócios e contribuindo 
para o desenvolvimento econô-
mico local”, disse o Presidente 
da Unimed Circuito das Águas 
Musse José Matuck.

A resposta foi positiva e os 
cooperados que participaram do 
primeiro módulo tiveram uma 
aula de economia atualizada e 
contextualizada com a realidade 
do país e do estado de Minas Ge-
rais. As previsões da palestrante 
Rita Mundim são otimistas para o 

crescimento econômico do Brasil 
já no último trimestre do ano, 
desde que aprovadas as reformas 
da Previdência e a Tributária, que 
tramitam no Congresso Nacional. 
“O Brasil sem reformas não tem 
futuro”, afirmou Rita Mundim, 
“mas a partir da aprovação da Re-
forma da Previdência nós vamos 
destravar a economia, porque a 
economia está parada devido ao 
grau de desconfiança em relação 
ao futuro”. Segundo a economista, 
o país está sem produzir, e tem 
uma dívida que chega a 80% 
do PIB. “Nós só não quebramos 
ainda porque temos as reservas 
internacionais”, afirmou. Para a 
economista, tivemos um período 

em que vivemos como ricos, as 
famílias se endividaram, entraram 
no cheque especial, no cartão de 
crédito, e isso nos levou a uma si-
tuação quase insustentável. “Mas 
tudo é possível porque o país é 
rico demais e tem uma sociedade 
que hoje está muito mais articu-
lada, uma democracia cada vez 
mais forte e as instituições estão 
funcionando. Temos que traba-
lhar e produzir e isso acontecerá 
quando tivermos perspectivas de 
futuro e segurança jurídica. Será 
um grande salto que o Brasil vai 
dar”, afirmou Rita Mundim.

Rita falou também da impor-
tância das cooperativas de crédito 
e do sistema financeiro tradicional, 

dos bancos privados, para fomen-
tar o crescimento econômico do 
setor privado, abordou o mercado 
de capitais e de investimentos e 
trouxe uma visão otimista para os 
empreendedores. “Existe muito di-
nheiro lá fora para investimento em 
boas ideias. Por isso as startups 
estão crescendo. Precisamos ino-
var e encontrar soluções criativas 
para os problemas atuais”. Rita 
falou ainda de branding, riscos e 
governança cooperativa.

O próximo módulo do curso 
será realizado em outubro, ain-
da com poucas vagas restantes. 
As inscrições são feitas pelo 
e-mail educacaofinanceira@
unimedcircuito.coop.br
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vertente do rock. Na ocasião vão 
ser promovidas apresentações 
musicais, oficinas, palcos livres, 
workshops e shows de bandas 
da cidade e região. (Gazeta do 
Triângulo- Araguari)

 
IEF ajudará na arborização

 de Moc
O Instituto Estadual de Flo-

restas vai ajudar no processo de 
arborização de Montes Claros, 
conforme Termo de Cooperação 
Técnica assinado com a Prefeitu-
ra Municipal e publicado no Diário 
Oficial. Também vão ser realiza-
das atividades em regime de inte-
gração e cooperação mútua, além 
do estabelecimento de regras e 
condições de cooperação técnica 
e a gestão compartilhada dos 
recursos florestais e a parceria 
técnica e administrativa, visando 
à recuperação florestal, proteção 
à biodiversidade, a proteção à 
fauna e a flora e desenvolvimento 
da pesca e aquicultura no Estado, 
com a finalidade de atender ao 
interesse público no que tange 
as atribuições do Setor de Meio 
Ambiente Municipal e do Instituto 
Estadual de Florestas. (Gazeta 
Norte Mineira - Montes Claros)

 
Tragédias de Mariana e Bru-

madinho em livro
A segunda edição do livro O 

João-de-barro e o mar de lama, de 
Grazi Reis, publicado pela Pági-
nas Editora, vai ser lançada neste 
sábado, 6, com epílogo sobre a 
tragédia de Brumadinho. A obra 
já aborda o rompimento da barra-
gem de Fundão, em Mariana, que 
atingiu as comunidades de Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo 
e diversos municípios de Minas 
e do Espírito Santo, que ficam à 
margem do Rio Doce. Com o novo 
trecho, que narra o rompimento 
da barragem de Córrego do Fei-
jão, em Brumadinho, o objetivo 
é que as crianças possam ter as 
informações sobre os dois mares 
de lama que atingiram cidades 
mineiras em uma única obra, em 
linguagem adequada para elas. 
(Portal da Cidade- Mariana) 

 
Acordo prevê abertura de 

desvio do rio
O Ministério Público de Minas 

Gerais (MPMG) e a Empresa de 
Participações Oeste de Minas fir-
maram um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) que prevê que 
a empresa realize a abertura de 
um canal de desvio do leito do 
rio São Francisco, em Lagoa da 
Prata. A informação foi divulgada 
pelo MPMG nesta quinta-feira, 4. 
De acordo com o MPMG, a assina-
tura do TAC encerrou um processo 
que estava em tramitação desde 
2004. Segundo informações do 
portal G1, um acordo prevê que 
a empresa implemente medidas 
reparadoras e compensatórias em 
decorrência dos impactos ambien-
tais causados pela intervenção 
realizada no rio São Francisco. 
(Nova Imprensa- Formiga)

Atos e Gerais

Alemães interessados no 
monotrilho de Poços

O prefeito Sérgio Azevedo 
de Poços de Caldas assinou um 
Memorando de Entendimento 
com a empresa alemã ProReSus 
Gmbh, representada por seu 
diretor Phellipe Barcellos, que 
também representa a Internatio-
nal Monorail Association para a 
elaboração de um estudo de via-
bilidade econômico-financeira do 
Monotrilho de Poços de Caldas. 
A parceria entre a multinacional, 
com aval do governo alemão e 
município, é inédita do Brasil. O 
interesse partiu da própria em-
presa, que procurou a Prefeitura 
há dois meses, motivada pela 
notícia de que o município havia 
retomado o Monotrilho. (Jornal da 
Cidade - Poços de Caldas)

 
1° visita social por video será 

no Floramar
Imprescindível para o proces-

so de ressocialização da pessoa 
presa, o incentivo à manutenção 
dos vínculos e laços familiares 
é um dos pilares das políticas 
públicas voltadas para o interno 
que cumpre pena no sistema pri-
sional mineiro, administrado pela 
Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública (Sejusp). 
Nesta sexta-feira, 5, às 15h, um 
passo importante favorecido pelo 
uso da tecnologia beneficiou 
presos que cumprem pena no 
Presídio Floramar, em Divinópo-
lis, na região Centro-Oeste do 
estado. Os internos de outras 
comarcas vão poder conversar 
com os seus familiares por meio 
de videoconferência. (Gazeta do 
Oeste- Divinópolis)

 
Partido quer expulsar verea-

dores em Caeté
O presidente em exercício do 

Partido Democrático Trabalhista 
(PDT) de Caeté, Éder Silva, pro-
tocolou na secretaria da Câmara 
Municipal, ofício endereçado ao 
presidente da Casa, informando 
que está aberto, no diretório 
estadual do Partido, em BH, o 
processo de expulsão dos verea-
dores Adilson dos Santos Moreira 
e Antônio Carlos Gonçalves por 
descumprimento das obrigações 
do estatuto da sigla. Se forem ex-
pulsos, os parlamentares podem 
perder o mandato. Segundo Éder, 
a decisão foi tomada por causa 
de infidelidade partidária e o não 
cumprimento das orientações do 
partido. (Jornal Opinião - Caeté)

 
Semana do Rock chega à sua 

sexta edição
O Dia Mundial do Rock é co-

memorado em 13 de julho e para 
celebrar a data, o Conservatório 
Estadual de Música e Artes Raul 
Belém (Cemarb) realiza mais uma 
edição da Semana do Rock. O 
evento, idealizado pelo professor 
de música Leandro Varizon, acon-
tece entre os dias 8 e 12 deste 
mês. O projeto está em sua sexta 
edição e, a cada ano, explora uma 
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EXTRATO DE AVISO DE lICITAÇÃO
Processo n° 085/2019 - Tomada de preço n° 

003/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada 

em construção civil para fornecimento de materiais 
e mão de obra para Reforma, Ampliação e Moderni-
zação de Infraestrutura Esportiva (obras da Quadra 
Poliesportiva Coberta), conforme Convênio n° 
863162/2017 - Contrato de Repasse n.º 1044995-
75/2017. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 
05/08/2019. Horário 08hs. Informações: licitacao@
andrelandia.mg.gov.br ou (35) 3325-1432. Elane de 
P. Carvalho – 05/07/2019.

PORTARIA Nº 001/2019
Institui a Comissão Municipal de Licitação
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso 

de suas atribuições e considerando a legislação 
vigente.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear a senhora, Elane de Paula Car-

valho, CPF Nº 795 408 726 – 34, Leidiane Paula dos 
Santos, CPF Nº 122 842 236 - 21 ,e José Tarcisio 
Silva, CPF Nº212 828 116 - 49 como membros da 
Comissão Municipal de Licitação.

Art. 2º - Os serviços da Comissão supramen-
cionada acontecerão sob a presidência do primeiro 
membro nomeado.

Art. 3º - Suplente Stephanie Sacramento Bresolin 
CPF Nº 122 842 236 – 21

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 5º - Revogam - se as disposições em 
contrário.

Andrelândia,01 de fevereiro de 2019.
 FRANCISCO CARLOS RIVELLI
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 002/2019
“Nomeia os membros da Comissão Especial de 

Concurso Público e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Andrelândia Sr. Francisco 

Carlos Rivelli, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o disposto na Lei Orgânica Municipal, e Consi-
derando a necessidade do preenchimento de vagas 
para Cargos Públicos e Empregos Públicos;

Considerando o princípio constitucional da Legalida-
de, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiên-
cia, previstos no art. 37, caput, da constituição Federal, 
a que estão submetidos a Administração Pública.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Comissão Especial para pro-

mover o acompanhamento, fiscalização e avaliação 
do Concurso Público 001/2019 e Processo Seletivo 
Simplificado 001/2019, destinados ao provimento de 
cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 
de Andrelândia/MG.

Art. 2º - Compete a Comissão Especial de 
Concurso Público, acompanhar a realização, jul-
gar os casos omissos ou duvidosos e coordenar 
as atividades necessárias ao bom andamento do 
Concurso Público.

Paragrafo Único - Comissão Especial de Concur-
so Público é soberana e tem total autonomia para 
deliberar sobre todos os aspectos não previstos no 
Edital de Concurso Público.

Art. 3º - A Comissão Ficará assim composta:
I – Lilian Fátima Nogueira Ribeiro, brasileira, 

casada, Assistente Social, da Prefeitura Municipal de 
Andrelândia, inscrita no CPF sob o nº: 013.084.506-
05 – Presidente.

II - Rosemary Salgado Sacramento, brasileira, 
divorciada, Coordenadora de Escolas Municipais, da 
Prefeitura Municipal de Andrelândia, inscrita no CPF 
sob o nº: 479.869.646-34 – Secretária.

III – Luiz Henrique Salgado Sacramento, brasilei-
ro, casado, Auxiliar Administrativo IV, do Município de 
Andrelândia, inscrito no CPF sob o nº: 563.842.466-
00 – Membro.

Parágrafo Único – A comissão terá como Pre-
sidente a Sra. Lilian Fátima Nogueira Ribeiro que 
deverá dar cumprimento à instauração dos procedi-
mentos necessários à elaboração e fiscalização do 
Concurso Público, vem como a decisão final sobre 
os casos omissos no decorrer do processo.

Art. 4º - serão competências da Comissão:
I – Fiscalizar a aplicação das provas e rubricar 

no verso dos gabaritos antes do inicio da realização 
das provas;

II – Fiscalizar a correção das provas;
III – Acompanhar o julgamento dos recursos 

interpostos pelos candidatos, com parecer dos 
profissionais da empresa contratada;

IV – Velar pela preservação do sigilo das 
provas;

V – Analisar e referendar todos os editais do 
Concurso Público: principalmente em relação à 
homologação das inscrições e da lista de aprovados 
na classificação final do Concurso Público;

VI – A Presidente do Concurso Público será 
responsável em coordenar a comissão, a secre-
tária será responsável pela lavratura das atas das 
reuniões da Comissão, e o membro em participar e 
fiscalizar o acompanhamento de todas as etapas do 
Concurso Público.

Art. 5º - Afastamento da comissão do Concurso 
Público:

I – Aplicam-se aos membros das comissões e aos 
seus parentes consanguíneos ou por finalidade os se-
guintes motivos de suspeição e de impedimentos:

- A existência de candidatos funcionalmente 
vinculados à comissão do Concurso Público, ou de 
cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, co-
lateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
cuja a inscrição haja sido deferida.

- Não poderão participar do Concurso Público, 
os membros da comissão deste certame e os pro-
fissionais responsáveis pela elaboração das provas 
objetivas, assim como seus parentes consanguíneos 
ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau.

- Os motivos de impedimento e suspeição deve-
rão ser comunicados ao Presidente da Comissão 
do Concurso Público, por escrito, até 03 (três) dias 
úteis após a publicação da relação dos candidatos 
inscritos no Diário Oficial.

- Os membros da Comissão do Concurso Público, 
no seu afastamento serão substituídos pelos seus 
suplentes, designados por resolução específica.

- Homologado o concurso Público, a Comissão 
de que trata o Art. 1º desta Portaria será extinta 
automaticamente.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Andrelândia, 05 de fevereiro de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipa

PORTARIA Nº 003/2019
“Nomeia e dá posse aos membros do Conselho 

Deliberativo Municipal de Patrimônio Cultural de 
Andrelândia – COMPAC”.

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 
nº 1.134, de 25 de março de 1998.

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam nomeados e empossados os 

seguintes membros para a composição do Conselho 
Deliberativo Municipal de Patrimônio Cultural de 
Andrelândia.

CONSELHO TITULAR
1. Celso Ribeiro Gaspar
2. Claudia Andréa Moreira
3. Tadeu Domingos do Carmo
4. Geraldo Adriano Nogueira de Souza
5. Benedito César de Carvalho
6. Hélio Alves de Carvalho
7. Nilceu José de Oliveira
CONSELHEIRO SUPLENTE
1. Carla Eloísa Martins Silva
2. Adeodata Kênea Leite Santos
3. Francisco Luiz Carielo
4. José Ribeiro de Seixas
5. João Batista Nascimento
6. Rosilângela de Fátima Cassiano
7. Ronaldo Rodrigues
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigo na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Andrelândia, 11 de fevereiro de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 004/2019
“Exonera do cargo em comissão de livre provi-

mento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a 
Lei Nº 1841/2012,

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir de 01 de março de 2019 

o Sr. IVAN LUIZ GONÇALVES, do cargo em comissão 
de livre provimento e exoneração de Encarregado de 
Oficina e Mecânica Geral

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 01 de março de 2019

PORTARIA Nº 005/2019
“Autoriza a Cessão de Servidores Efetivos do 

Município de Andrelândia, para Atuarem na Câmara 
Municipal lotados no Poso de Identificação”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais, e em conformidade com o 
que dispõe a Lei Orgânica do Município, bem como 
as Leis 2.052/2017 e 2.107/2019.

RESOLVE
Art. 1º - Ficam cedidos para Câmara Municipal de 

Andrelândia, nos termos da Lei Municipal 2.052/2017 
e 2.107/2019, os seguintes servidores efetivos:

I – Carlos Eduardo Salgado Andrade, Auxiliar 
Administrativo II, CPF nº 675.708.876-20, RG nº 
M - 4.419.237 – SSP/MG;

II – Regis Santos de Moura, Auxiliar Administrativo 
II, CPF nº 031.497.706-61, RG nº M – 4.419.237 

Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

SSP/MG.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data 

de sua publicação.
Andrelândia, 01 de Março de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 006/2019
“Exonera do cargo em comissão de livre provi-

mento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei 
Nº 1.642/2009,

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a partir de 31 de março de 

2019 a SRA. ADEODATA KENEA LEITE DOS 
SANTOS, CPF Nº 031.156.846-73, do cargo em 
comissão de livre provimento e exoneração de 
Chefe de Gabinete.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 29 de Março de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal  

PORTARIA Nº 007/2019
“Exonera do cargo em comissão de livre provi-

mento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei 
Nº 1 .642/2009,

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a partir de 31 de março de 2019 

a Sra. VANESSA TOLEDO DE OLIVEIRA
RODRIGUES – CPF 031.057.596-62, do cargo 

em comissão de livre provimento e
exoneração de Secretária de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data 

de sua publicação.
Andrelândia, 29 de Março de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 008/2019
“Nomeação para cargo em comissão de livre 

provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei 
Nº 1 .811/2012,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, a partir de 01 de Abril de 2019, 

a SRA. KAROLINA SALOMÃO GORGULHO LARE-
DO - CPF Nº 068.386.866-78, para ocupar o cargo 
em comissão de livre provimento e exoneração de 
Chefe de Gabinete.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 01 de Abril de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 009/2019
“Nomeação para cargo em comissão de livre 

provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei 
Nº 1 .642/2009,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, a partir de 01 de Abril de 2019, 

a SRA. ADEODATA KENEA LEITE DOS SANTOS, 
CPF Nº 031.156.846-73 para ocupar o cargo em 
comissão de livre provimento e exoneração de 
Secretária de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 01 de Abril de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 010/2019
“Convoca a VIII Conferência Municipal de Saúde 

de Andrelândia, nos Termos do Decreto 030/2019”.
O Prefeito Municipal de Andrelândia no uso de 

suas atribuições, de acordo com as determinações 
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e 
as decisões do Conselho Municipal de Saúde,

Resolve:
Art. 1º - Fica convocada a VIII Conferência Mu-

nicipal de Saúde de Andrelândia, conforme decisão 
legal do Decreto 030 de 22 de março de 2019, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, com o tema: 
“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Con-
solidação e Financiamento do SUS”.

Art. 2º - A Conferência Municipal de Saúde será pre-
sidida pelo Presidente do Conselho de Saúde e na sua 
ausência pelo Coordenador Geral da Conferência.

Art. 3º - A Conferência será realizada no Salão 
Paroquial, situado a Avenida Nossa senhora do 
porto da Eterna Salvação nº 367, Centro – Andre-
lândia – MG.

Art. 4º - A Conferência terá uma Comissão 
Organizadora que se responsabilizará por todas as 
atividades de sua execução.

Art. 5º - A Comissão Organizadora terá a seguinte 
composição:

I - Presidente: Edilene Cássia Silva Narciso;
II - Coordenadora Geral: Adeodata Kenea Leite 

dos Santos ;
III - Coordenadora Adjunta: Lídia Maria Oliveira 

Bita;
IV - Secretária Executiva: Lilian de Fátima No-

gueira Ribeiro;
V - Tesoureiro: José Raimundo de Oliveira;
VI - Secretária de Credenciamento: Cátia Apa-

recida Carvalho;
VII - Secretária de Divulgação: Fernanda Meireles 

Teixeira Campos;
VIII - Relatora: Juliana Bento de Souza Silva.
Art. 6º - As diversas subdivisões da referida 

Comissão terão as seguintes funções:
I - Presidente: responsável pela organização geral 

da Conferência Municipal de Saúde;
II - Coordenadora Geral: Assumir a responsabi-

lidade oficial pela Conferência, assinar documentos 
oficiais, deliberar sobre assuntos técnicos, adminis-
trativos e financeiros sobre a realização da mesma;

III - Coordenadora Adjunta: Auxiliará o Coorde-
nador Geral e se responsabilizará pela estrutura 
organizativa da Conferência: local da realização, 
alimentação, e suporte necessário a organização, 
antes e durante a realização do evento;

  IV - Secretária Executiva: Encaminhar as soli-
citações das diversas subseções, comprar material, 
providenciar recursos para o funcionamento destas 
subseções e acompanhar a execução dos diversos 
trabalhos junto a Coordenadora Geral;

V - Tesoureiro: Ordenar a receita e a despesa 
da Conferência;

VI - Secretária de Credenciamento: Se responsa-
bilizará pelo credenciamento dos delegados da Con-
ferência e ficará a disposição até o dia 10 de abril de 
2019, na sede da Secretaria, durante a Conferência 
dia 11 abril 2019, no Salão Paroquial;

VII - Secretária de Comunicação e Divulgação: Se 
encarregará de divulgar a Conferência, dar entrevista 
nas rádios e apoiar os palestrantes, e demais partici-
pantes na apresentação e divulgação de informações 
durante a Conferência;

VIII - Relatora: Elaborar documentos, ofícios 
convocando palestrantes, convidados e delegados 
da Conferência, e elaborar o relatório final da 
Conferência.

Art. 7º - Os demais delegados serão indicados 
pelas entidades legalmente constituídas no Mu-
nicípio.

Art. 8º - A Secretaria Municipal de Saúde dará 
apoio necessário ao desenvolvimento das atividades 
da Comissão.

Art. 9º - Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.
Andrelândia, 04 de abril de 2019.
Francisco Carlos Rivelli

PORTARIA Nº 011 /2019
“Exonera do cargo em comissão de livre provi-

mento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei 
Nº 2031/2012,

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a partir de 08 de abril de 2019 

a SRA. BETANIA DE CARVALHO MOREIRA, CPF 
Nº 052.692.776–38, do cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração de Diretor de PSF, Atenção 
Básica e NASF, tendo em vista o retorno da atual 
a SRA. FRANCIANE VIDAL FERREIRA, CPF Nº 
070.371.566-63.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 08 de abril de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 012/2019
“Nomeação de Diretor Clínico para o Hospital 

Municipal Dr. José Gustavo Alves”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o 
Estatuto do Hospital Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, o Sr. HÉLIO NOGUEIRA DA 

SILVA JÚNIOR, CPF Nº 332.401 .836–68, para a 
função de Diretor Clínico do Hospital Municipal Dr. 
José Gustavo Alves.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos à 
data de 01 de outubro de 2018.

Andrelândia, 08 de Abril de 2019.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal  

Excesso de velocidade é infração 
de trânsito mais cometida pelos moto-
ristas nas rodovias brasileiras

Exceder a velocidade continua sen-
do a infração de trânsito mais cometida 
pelos condutores, apesar de poder levar 
à aplicação de duras penalidades.

O excesso de velocidade é indica-
do, em todos os estados brasileiros, 
como a infração mais cometida pelos 
condutores. 

Quase 10% dos acidentes regis-
trados nas rodovias brasileiras no ano 
passado tiveram como causa a veloci-
dade incompatível, ou seja, a indicação 
de que houve tráfego acima da veloci-
dade estabelecida como máxima para 
determinado trecho, conforme dados da 
Polícia Rodoviária Federal. 

Em relação ao ano de 2017, os 
registros indicam redução de 1,6% no 
percentual de acidentes causados por 
excesso de velocidade. No entanto, os 
números ainda são altos, dada a fiscali-
zação que ocorre nas rodovias por meio 
de radares móveis e fixos. 

O excesso de velocidade pode 
constituir mais de um tipo de infração, 
conforme o percentual de velocidade 
excedida em relação à máxima esta-
belecida. 

Exceder a velocidade em até 20% 
acima do limite estabelecido constitui 
infração média. As penalidades para o 
condutor que comete essa infração são 
multa no valor de R$ 130,16 e adição 
de quatro pontos na CNH.

O excesso de velocidade entre 20% 
e 50% acima da velocidade limite para 
o trecho é classificado como infração 
grave, gerando, ao condutor infrator, 
multa no valor de R$ 195,23 e cinco 
pontos a serem somados na carteira de 
habilitação. 

Trafegar em velocidade acima de 
50% em relação ao que é estabelecido 
como limite constitui infração gravíssi-
ma, com penalidade que inclui multa 
gravíssima com valor multiplicado por 
três, gerando um custo de R$ 880,41, 
adição de sete pontos na CNH e, ain-
da, suspensão do direito de dirigir do 
condutor. 

As penalidades por exceder a 
velocidade em mais de 50% acima da 
máxima permitida são bem mais rígidas 
do que para as infrações por excesso 
de velocidade de classificação média 
e grave. 

A aplicação dessas penalidades 
acontece pelo fato de essa infração 
ser considerada, conforme o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), uma das 
que mais comprometem a segurança 
no trânsito. 

Por esse motivo, exceder a veloci-
dade em mais de 50% em relação ao 
limite estabelecido é uma das infrações 
classificadas como autossuspensivas 
pelo CTB. 

As infrações autossuspensivas são 
assim chamadas por levarem à suspen-
são da carteira de habilitação, além de 
acarretarem outras penalidades, como 
multa e pontos na carteira. 

Outra condição que leva à perda 
do direito de dirigir por suspensão é o 
acúmulo de 20 pontos ou mais na CNH, 
decorrentes de infrações de trânsito. Ao 
cometer uma infração autossuspensiva, 
o motorista tem seu direito de dirigir sus-
penso independentemente do número 
de pontos que há em sua carteira de 
habilitação.

Tendo em vista todos os percentu-
ais de infração, o condutor pode tanto 
sofrer penalidades mais leves quanto 
ter de arcar com penalizações mais 
duras, caso exceda a velocidade. 

Os equívocos no registro da velo-
cidade de tráfego, no entanto, sempre 
acontecem, motivados por diversas 
questões, como mau funcionamento do 
equipamento que controla a velocidade 
dos veículos, por exemplo. 

Dessa forma, se o condutor sabe que 
não excedeu os limites de velocidade 
e, mesmo assim, foi autuado, existe a 
possibilidade de recurso. 

O recurso para evitar as penalida-
des por excesso de velocidade pode 
ser realizado para todas as infrações, 
independentemente de sua gravidade.

Para recorrer, o condutor terá três 
chances, sendo elas a defesa prévia, o 
recurso em primeira instância e o recurso 
em segunda instância. 

A defesa prévia pode ser enviada a 
partir da data de recebimento da notifi-
cação de autuação, devendo o condutor 
ficar atento ao prazo que consta no 
documento.

O condutor só precisa recorrer ao 
recurso em primeira instância se tiver 
sua defesa prévia negada pelos órgãos 
responsáveis pela avaliação. 

Da mesma forma acontece para o 
recurso em segunda instância. Só há 
necessidade de enviar o recurso em 
segunda instância caso o recurso da 
instância anterior seja indeferido.

As penalidades aplicadas aos con-
dutores que excedem a velocidade têm 
a função de alertá-los quanto aos riscos 
envolvidos no ato de ultrapassar os 
limites de velocidade. Por isso, há, para 
os casos de equívoco nos registros de 
excesso de velocidade, a possibilidade 
de recurso para o condutor. 

A ESCOLA ESTADUAL ANA DANTAS MOTTA, SITUADA À RUA: 
MAESTRO JOSÉ VENÂNCIO, Nº 84, NA CIDADE DE CARVALHOS 
– MINAS GERAIS, TRAZ AO CONHECIMENTO DE TODOS OS IN-
TERESSADOS QUE FARÁ ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA 
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL-
TURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DIA 
29/07/2019, NA SEGUNDA-FEIRA ÀS 15:00 HORAS, DE ACORDO 
COM O EDITAL  Nº 01/2019, AFIXADO NO MURAL DA ESCOLA E 
NAS EMPRESAS (EMATER) DA REGIÃO.

JOÃO PAULO DA SILVA
DIRETOR – MASP 1095389-1

Edital de Convocação
O Centro Espírita “Os Auxiliadores Espirituais” CONVOCA 

todos os seus trabalhadores para a ASSEMBLÉIA GERAL dia 18 
de julho, quinta feira, às 19:30, em primeira convocação e às 20h, 
em segunda, com qualquer número de presentes, para APROVA-
ÇÃO do ESTATUTO e REGIMENTO INTERNO da Casa.

São Lourenço, 04 de julho de 2019.

Maria de Fátima Souza de Almeida
Presidente



Correio do Papagaio  ::  Pág 3Terça-feira, 09 de Julho de 2019
São Lourenço

São Lourenço realiza sexta edição 
de festival de jazz e blues com 

atrações nacionais e internacional

37º FESTIVAL CANTE E CONTE

Acontece na charmosa ci-
dade de São Lourenço, de 11 a 
14 de julho, a sexta edição do 
festival “São Lourenço Jazz & 
Blues”. Localizada no circuito das 
águas, no sul de minas, a cidade 
é famosa pela beleza, por suas 
águas minerais e pelas baixas 
temperaturas no inverno. Mas 
neste mês, além dos atrativos 
e da tranquilidade da cidade, 
quem visitar São Lourenço tam-
bém poderá curtir boa música e 
esquentar o corpo dançando ao 
som de artistas nacionais e uma 
atração internacional.

Vindo direto de Chicago, 
nos Estados Unidos, Lorenzo 
Thompson é a atração inter-
nacional do festival, com seu 
som que contagia, faz sorrir, 
faz chorar e coloca todo mundo 
para cantar antigos clássicos e 
músicas atuais. Sua voz única e 
sua presença de palco animam 
o público. Ele é acompanhado 
pela Bruno Marques Band em 
sua turnê pelo Brasil.

O festival também será palco 
para diversas atrações nacio-
nais. Vindos de São Paulo, o 
Duo Instrumental formado por 
Giliade Lima na guitarra e Gilson 
Oliveira no violão convida Derico 
Sciotti, ex-integrante do Sexteto 
do Jô. No repertório, de Bossa 
Nova a Chorinho, passando pelo 
Pop Americano, com ênfase nos 
Standards de Jazz com arranjos 
modernos e muito improviso.

De Belo Horizonte, as Ablusa-
das são a primeira banda mineira, 
estilo Big Band de blues, jazz e 
rockabilly formada exclusivamen-
te por mulheres. Vem chamando 
a atenção e obtendo o respeito 
do público pela qualidade de suas 
músicas. O show é uma homena-
gem às grandes divas do blues e 
jazz de todos os tempos – uma 
deliciosa viagem musical.

E fortalecendo a boa músi-
ca regional, de São Lourenço 
se apresentarão Moonhead 
Combo (rock e vintage blues) 
e Mantijazz (jazz instrumental). 
E de São Gonçalo do Sapucaí, 
Tropical Jazz Club e Tradicional 

Entre os dias 24 e 28 de 
julho/2019 estará acontecendo 
o 37º Festival Cante e Conte, 
em Baependi/MG. O tradicional 
evento acontecerá na Praça Mon-
senhor Marcos, além de contar 
com duas apresentações teatrais 
nos bairros Serrinha e Lavrinha. 

Este ano o Cante e Conte, no 
dia 24, quarta, prestará homena-
gens a dois baependianos que 
se destacam em suas áreas. O 
músico Celso Levenhagen (co-
nhecido no meio musical como 
Celso Murilo) e o consagrado 
escritor Luis Giffoni, que este ano 
comemora 70 anos, com o Festi-
val sendo aberto pela tradicional 
Banda Carlos Gomes.

No dia 25, a praça será fran-
queada ao Grupo de Dança 
Patrícia Vítor, ao Grupo Gaya e 
alunos da Escola Municipal de 
Música de Caxambu, finalizando 
com Wolf Borges apresentando 
um tributo a Belchior.

A noite do dia 26 será marca-
da por grandes shows musicais, 
iniciando com o grande violeiro 
CHICO LOBO, prosseguindo com 
CLÁUDIO NUCCI, vocalista do 
extinto grupo Boca Livre, e finali-
zando com a banda DK 53.

Jazz Trio.
O festival acontece de 12 a 

14 de julho no Estacionamento 
do Parque das Águas no centro 
de São Lourenço e as atrações 
são gratuitas.

E no dia 11 de julho acontece 
o aquecimento para o festival: 
Warm Up SL Jazz & Blues. Com 
Vasco Faé, o Manoblues, vindo 
de São Paulo, um dos primeiros 
no Brasil a tocar gaita e guitarra 
ao mesmo, com solos levados 
ao limite do feeling e da técnica 

No sábado, dia 27, as ativi-
dades se iniciam com o Pinta o 
7 (recreação para as crianças) e 
prossegue com a apresentação 
da peça teatral infantil “Até a últi-
ma gota” (Grupo Trama, de BH). 

Após, haverá uma tarde/noite 
musical que contará com as ban-
das “Eu, ocê e o cd”, “República 
3”, “Pop Matuto”, “Little Box”, 
além do pré lançamento do CD 
“Fora da Lei”, do músico Zamat. 
Durante todo o dia haverá expo-
sição de quadros, esculturas e 
lançamento de livros.

Finalizando, no domingo, dia 
28, se apresentam a Orquestra 
da Escola de Música de Caxambu 
e, logo após, durante toda tarde, 
o grupo Sambalanço.

Na quarta e quinta, as 15:30 
horas, os bairros Serrinha e 
Lavrinha, recebem a peça te-
atral infantil “Até a última gota” 
(Grupo Trama, de BH), dando 
continuidade a apresentação de 
espetáculos teatrais em bairros 
da cidade.

É a ASSOCIAÇÃO CANTE E 
CONTE trabalhando para manter 
a cultura de Baependi e região. 
Compareçam. Consultem o site 
www.canteeconte.com.br.

apurada. Considerado por muitos 
uma das maiores vozes do Blues 
no Brasil. E de São Lourenço, 
Abraham Assis e Convidados. O 
aquecimento acontece no Casa 
Branca Restaurante, que fica 
dentro do cartão postal da cidade, 
o Parque das Águas.

A programação completa 
pode ser encontrada em www.
saolourencojazzblues.com

Consolidado no calendário 
oficial de eventos da cidade e 
região, o festival é realizado pelo 

São Lourenço Convention & 
Visitors Bureau, com patrocínio 
do Doces São Lourenço, Águas 
São Lourenço e Gomes Super-
mercado, e o apoio da Diretoria 
de Cultura, Secretaria de Turismo 
e Cultura e Prefeitura Municipal 
de São Lourenço, Casa Branca 
Restaurante, Uai Vai, Viação 
Sampaio e apoio institucional da 
Faculdade Victor Hugo/Unis.

Fonte: Informações:
Luciana Máximo
(11) 94132-1117
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Cafeicultores acordaram cedo 
no sul de Minas para avaliar 

os estragos da geada
Os cafeicultores do sul de Mi-

nas amanheceram nas lavouras. 
As cidades mais atingidas pelas 
geadas ficam nos municípios de 
Cabo Verde e Nova Rezende, o 
que chama a atenção nos relatos 
dos produtores é a altitude das 
fazendas de cafés que foram 
atingidas , muitas estão acima 
de 900 metros de altitude. Seu 
Kleber Silva, cafeicultor rural do 
bairro Córrego das Pedras em 
Nova Resende MG , postou um 
video nas redes socias bem ce-
dinho onde mostra a lavoura que 
fica acima de 1000 metros com 
dez mil pés de café que foram 
esqueletados há um ano e foi 
totalmente atingida pela geada. 
As pastagens do gado também 
ficou comprometida.

Além da lavouras de café 
também tiveram prejuizos os 
plantadores de batatas de Nova 
Rezende, que para tentar dimi-
nuir os efeitos do gelo, fizeram 
ações que previnem, mas pou-
co adiantou.

Em São Pedro da União, os 
cafezais ficam em média a uma 
altitude de 1140 e a paisagem 
cedo era de campos brancos, 
bonito de se ver, mas triste de 
saber a realidade.

Suzana Santos de Muzambi-
nho, explica porque os cafeiculto-
res vão cedinho para a lavoura” 
quando tem geada, para saber a 
dimensão do estrago temos que 
chegar na lavoura antes do sol, 
ou só depois de uma semana 
vamos saber o que realmente 
ocorreu, levantei e vim olhar o 
que tinha ocorrido, tivemos geada 
apenas nas partes mais baixas da 
lavoura, o que nos deu um certo 
alivio mas muitos vizinhos tiveram 
comprometimento 100% da pro-
priedade,” explica a cafeicultora.

No municipio de Muzambi-
nho os bairros mais atingidos 
foram Morro Preto e Patrimonio, 
com camadas mais expessas 
de gelo, mas praticamente toda 
área rural recebeu a geadas 

mesmo que de forma mais bran-
da, de acordo com apuração do 
site Café em Foco.

Já em Cabo Verde , onde as 
lavouras estão localizadas em 
altitudes bem acima de mil me-
tros as camadas de gelo foram 
mais grossas e até as 8:30 da 
manhã ainda era possivel en-
contrar folhas dos pés de cafés 
congeladas, ” uma tristeza ver 
nossa lavouras assim, o preço 
já esta bom e agora com essa 
geada temos comprometimento 
para a florada,”explica um cafei-
cultor que não quis se identificar 
. O registro de Leandro Dias foi 
no bairro de Santa Tereza que 
tem lavouras plantadas a mais 
de 1200 metros de altitude. No 
morro das bicas as oito horas da 
manhã ainda era possivel ver o 
gelo em cima das lonas que co-
briam os cafes nos terreiros.

Em Monte Belo, a geada 
também chegou na área urbana 
mas em menor intensidade e 
os cafezais das áreas altas não 
foram atingidos.

Para Fernando Barbosa, 
cafeicultor do Arrudas e re-

presentante do Café na Amog( 
Associaçao dos Municipios da 
Micro Região da Mogiana) ainda 
é dificil dizer o tempo que o cafei-
cultor vai demorar para recuperar 
o prejuizo”Difícil, porque foi uma 
geada que pode afetar o sistema 
radicular da planta, em lavouras 
com porte medio a safra seguinte 
poderá ser complometida devido 
a requeima das folha e desenvol-
vimento da planta. Lavouras mais 
velhas o café entra em período de 
dormência e afeta somente folhas 

de momento e o que prejudica 
são as flores que será para safra 
seguinte “, explica.

Há registro de geada nas 
lavouras de café do cerrado 
mineiro. no sul de minas as 
cidades de Machado, Jacuí, 
Campestre,Paraiso e Monte Car-
melo também registram geadas 
intensas.

Além do café, batata e pasta-
gens, também foram atigidas as 
culturas de hortaliças da região.

Fonte: Café em Foco

É pecado cristão consultar 
horóscopo e signos? O que 

teria de errado neles?
cas de adivinhação?

(3) Esse tipo de adivinha-
ção foi mencionada na Bíblia 
como algo usado pelo diabo 
para enganar as pessoas: 
“Aconteceu que, indo nós 
para o lugar de oração, nos 
saiu ao encontro uma jovem 
possessa de espírito adivinha-
dor, a qual, adivinhando, dava 
grande lucro aos seus senho-
res” (Atos 16:16). Portanto, 
observamos uma prática que 
não era correta diante de 
Deus, antes, era confrontada 
pelo Senhor pelo fato de ser 
guiada pelo maligno. Esse é 
um motivo claro que fez Deus 
proibir que Seus servos fizes-
sem uso dessas coisas falsas 
e mentirosas.

(4) Além do exposto, te-
mos ainda outras questões 
ilógicas, por exemplo, no 
acompanhamento de signos: 
as previsões são a mesma 
para todas as pessoas daque-
le signo. Usam fatos triviais 
e óbvios para parecer que 
estão tendo acertos. Para 
demonstrar isso, peguei uma 
previsão hoje: “A Lua se une a 
Urano em Áries e recebe um 
tenso aspecto de Vênus nos 
últimos graus de Libra, indi-
cando um dia de movimento 
intenso e possibilidade de 
projetos de trabalho inova-
dores. Se estiver envolvido 
com a tecnologia, astrologia 
ou assuntos esotéricos, pode 
ser altamente beneficiado”. 
Observe que essa tal previsão 
não diz “nada com nada”. Ela 
tem apenas o objetivo de fa-
zer as pessoas se desviarem 
de Deus, da fé baseada no 
Senhor, que é Aquele que 
conduz nossas vidas no pre-
sente e futuro.

(5) Por isso, o cristão con-
sultar horóscopo e signos 
não é algo correto. Ao invés 
de consultar previsões in-
fundadas que desviam a sua 
fé do Deus verdadeiro, deve 
consultar diariamente a pala-
vra do Senhor e através de 
uma vida de comunhão com 
Deus, viver nos caminhos que 
o Senhor deseja, aconteça o 
que acontecer no dia a dia e 
no futuro. Não foi à toa que 
Deus questionou seu povo no 
passado e também questiona 
no presente sobre suas atitu-
des: “Algumas pessoas vão 
pedir que vocês consultem os 
adivinhos e os médiuns, que 
cochicham e falam baixinho. 
Essas pessoas dirão: “Pre-
cisamos receber mensagens 
dos espíritos, precisamos 
consultar os mortos em favor 
dos vivos! ” Mas vocês res-
pondam assim: “O que de-
vemos fazer é consultar a lei 
e os ensinamentos de Deus. 
O que os médiuns dizem não 
tem nenhum valor” (Isaías 
8:19-20 – NTLH).

Pelo Presbítero André 
Sanchez

 
Você pergunta: faz um ano 

que estou indo à igreja e algo 
tem me incomodado agora: al-
guns irmãos me questionaram 
pelo fato de eu compartilhar 
horóscopo e signos nas redes 
sociais. Eu perguntei porque 
seria errado, mas não soube-
ram me responder. Gostaria 
de saber se é pecado o cristão 
consultar horóscopo e signos e 
por que seria pecado se é algo 
que não faz mal a ninguém?

Cara leitora, a definição 
mais simples de pecado mos-
tra que pecado é tudo aquilo 
que de alguma forma vai con-
tra os mandamentos do Se-
nhor. Por isso, o fato de algo 
não fazer “mal”, no sentido de 
prejudicar pessoas de forma 
mais visível, não é um bom 
parâmetro para sabermos se 
algo é ou não pecado. O parâ-
metro principal que devemos 
usar é a palavra de Deus. 
Faremos isso agora.

 
Cristão consultar horósco-

po e signos é correto?

(1) Horóscopo são análi-
ses feitas através dos astros 
(planetas, estrelas) que bus-
cam, baseado na posição 
deles, na data de nascimento 
da pessoa e outros detalhes, 
determinar previsões sobre 
futuros acontecimentos na 
vida da pessoa. Já os signos 
do zodíaco, segundo a Wiki-
pedia: “Chama-se de zodíaco 
o conjunto de constelações 
ao longo da eclíptica (o cami-
nho aparente percorrido pelo 
Sol durante o ano)”. Assim, 
baseado na data de nasci-
mento de cada pessoa, cada 
um teria um signo que lhe 
confere certas características 
e, através desse signo, seria 
possível saber de coisas que 
aconteceriam em seu dia. 
Agora que temos uma ideia 
dos significados, será que 
cristão consultar horóscopo e 
signos é pecado?

(2) A primeira coisa que me 
parece clara é que horóscopo 
e signos simplesmente igno-
ram Deus e Sua soberania no 
governo de todas as coisas. 
Na Bíblia, qualquer coisa so-
bre o futuro só era vinda atra-
vés de Deus, que enviava Sua 
palavra para que as pessoas a 
conhecessem. Por isso, qual-
quer pessoa que usava de 
adivinhação, buscando prever 
o futuro, deveria ser rejeitada: 
“Não vos voltareis para os 
necromantes, nem para os 
adivinhos; não os procureis 
para serdes contaminados 
por eles. Eu sou o SENHOR, 
vosso Deus” (Levítico 19:31). 
Mas por que Deus mandava 
seu povo se afastar de práti-

Sete dicas para manter a pele 
hidratada no inverno

Esteticista do GetNinjas en-
sina cuidados simples e práticos 
para manter em dia a saúde da 
pele durante a estação

Caracterizado por dias curtos 
e noites mais longas, o inverno 
é o período mais frio do ano. A 
mudança de estação é sentida 
no corpo, sobretudo na pele, que 
demanda alguns cuidados espe-
ciais para se manter hidratada 
durante o período. Não é porque 
a exposição ao sol é menor que o 
cuidado com a pele deve diminuir. 
A esteticista Aline Morais, que 
atende pelo GetNinjas, maior pla-
taforma de contratação de servi-
ços da América Latina, selecionou 
algumas dicas simples e práticas 
para manter a saúde da pele em 
dia durante a estação. Confira 
abaixo quais são elas:
Limpe a pele e use filtro solar

Essa é uma das dicas mais im-
portantes. Nesta etapa, você pode 
apostar em sabonetes específicos 
para o seu tipo de pele. No entan-
to, para reunir várias funções em 
uma só e fazer uma limpeza suave 
e, ao mesmo tempo, profunda, a 
melhor opção é utilizar água mice-
lar com algodão. Além de eliminar 
a oleosidade no início do dia e re-

mover toda a maquiagem no final 
dele, a água micelar ainda hidrata 
e reequilibra a derme em um úni-
co passo. Se a sua pele for mais 
oleosa, evite o hidratante e opte 
por produtos oil free. Depois, para 
finalizar, aplique o protetor solar - 
mesmo se o dia estiver nublado 
ou chuvoso. Ele cria uma barreira 
de proteção contra os raios UVA 
e UVB, impede o surgimento de 
áreas escurecidas no rosto, evita o 
envelhecimento precoce e previne 
contra problemas mais sérios, 
como o melasma, por exemplo. 

Hora do banho, que hora 
mais feliz!

O banho é um dos momentos 
ideais para cuidar da pele, mas 
neste período a atenção deve 
ser redobrada. Isso porque, pela 
queda de temperatura, tende-
mos a esquentar a temperatura 
do chuveiro, o que é perigoso 
para a pele. Procure manter a 
temperatura confortável, assim o 
calor do chuveiro deixa os poros 
abertos e prontos para uma lim-
peza rápida e prática. Para isso, 
utilize sabonetes específicos 
para o rosto. 

Ative a sua pele
Essa é uma outra dica im-

portante. Nessa temporada, a 
esfoliação pode ser substituída 
pela aplicação de algum ativo 
de sua preferência. O ácido 
glicólico 6% é o mais indica-
do. Com aspecto de água, o 
produto promove a renovação 
celular, regenerando a pele de 
forma uniforme e delicada. 

Atenção à região dos olhos
Uma ótima dica para evitar 

olheiras e inchaço na região dos 
olhos é fazer uso de um gel ou 
sérum em roll-on. Por causa da 
esfera metálica na ponta, ele 
cria uma sensação gelada que 
desincha as bolsas da região 
imediatamente, além de também 
contar com uma fórmula rica em 
ativos que tratam as linhas finas 
da idade e eliminam o aspecto 
escurecido. O passo a passo é o 
seguinte: aplique o produto pela 
manhã, depois de higienizar o 
rosto, passando sua esfera me-
tálica delicadamente por toda a 
região dos olhos. Depois, aguar-
de a total absorção do gel para 
seguir com as demais etapas da 
sua rotina de cuidados. 

Cuide dos lábios
Não é só a pele que precisa 

de esfoliação: o procedimento 

também é indispensável para 
deixar  os lábios l ivres de 
ressecamento e das desagra-
dáveis “pelinhas” que com-
prometem o acabamento do 
batom. Reserve um domingo 
a cada 15 dias para investir 
nessa técnica com esfoliante 
labial. Faça leves movimentos 
circulares para que a boca 
não acabe arranhada pelas 
pequenas esferas esfoliantes. 
Depois, é só finalizar com um 
hidratante labial e sair para 
arrasar! 
Cuidado com a alimentação

No inverno, os cuidados com 
a pele também dependem da 
alimentação. É necessário beber, 
no mínimo, dois litros de água 
por dia. Os alimentos mais indi-
cados são legumes, hortaliças e 
frutas ricas em vitamina C. 

Procedimentos estéticos
Se você pensa em fazer 

procedimentos estéticos como 
peeling, por exemplo, o inverno 
é a época ideal. Isso porque 
tratamentos como estes não 
combinam com a exposição da 
pele ao sol muito intenso e neste 
período do ano os raios solares 
costumam estar mais fracos.
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